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مركز اتجاهات للدراسات والبحوث يرصد دور االنعقاد الثاني لمجلس األمة

نواب »الشعبي« ساهموا بـ 656 نشاطًا برلمانيًا ووّقعوا 11 مرة
 على طلبات طرح الثقة واستهدفوا »المالية« و»النفط« و»اإلعالم« و»الصحة«

نواب الشـيعة سـاهموا بـ 626 عماًل برلمانيًا واسـتهدفوا وزيرة التربية بنسـبة 18.2% من إجمالي أسئلتهم
النـواب المسـتقلون قدمـوا 161 اقتراحـًا برغبـة عكسـت اهتمامهـم بخدمـات مناطقهـم االنتخابيـة 

240 يوما عمر دور االنعقاد الثاني الذي شهد 6 استجوابات و 21 جلسة خاصة و 19 جلسة اعتيادية و13 جلسة تكميلية واجناز  21 أولوية من أصل 73 مدرجة على جدول االعمال

رئيس مركز اجتاهات للدراسات والبحوث خالد املضاحكة

240 يوم��ا هي عم��ر دور االنعقاد 
الثان��ي، حفل��ت بالعديد م��ن الظواهر 
االيجابية والسلبية التي شكلت منعطفا 
في خط املمارس��ة والتقالي��د البرملانية 
املتعارف عليها منذ نشأة مجلس األمة.
وقد واجهت األنشطة البرملانية رغم 
كثرتها في أداء مجلس األمة تش��ريعيا 
ورقابيا عثرات وإخفاق��ات عدة، دعت 
رئيس��ي السلطتني التش��ريعية جاسم 
اخلراف��ي والتنفيذي��ة س��مو الش��يخ 
ناصر احملمد إلى دعوة األعضاء للتأمل 
واملراجع��ة ونق��د الذات خ��ال العطلة 

البرملانية.
مركز اجتاهات للدراسات والبحوث 
برئاس��ة خال��د املضاحكة أع��د تقريرا 
متكاما ميثل حصادا وكش��ف حساب 
لدور االنعقاد الثاني، وتناول منعطفات 
في مس��يرة دور االنعقاد وخلص إلى 

مؤشرات مهمة:

التي تقدم بها أو ش���ارك فيها - وهي عبارة 
عن اقتراح���ات بقوانني ورغبات واقتراحات 
أثناء اجللسة واالستجوابات وطلبات طرح 
الثقة- 209 اعمال بنسبة 5.2% يليه النائب 
علي الدقباسي مبجموع )207( بنسبة %5.1 
ثم د.وليد الطبطبائي مبجموع )184( بنسبة 

.%4.6
وعلى صعيد مساهمة الكتل البرملانية في 
البرملانية من اسئلة واستجوابات  األنشطة 
وطلبات طرح الثقة واقتراحات بقوانني ورغبات 

اقتراحات أثناء اجللسة يتضح ما يلي: 

«التنمية واإلصالح«

 أعضاء الكتلة 4 نواب وهم: فيصل املسلم، 
وليد الطبطائي، جمعان احلربش، فالح الصواغ: 
س���اهمت في 537 عمال مبتوسط 134.3 لكل 
عضو وبنسبة 13.5% من إجمالي 3993 عمال، 
ساهم جميع أعضاء مجلس األمة في تقدميها. 
وساهم أعضاء الكتلة في 87 اقتراحا بقانون 
و229 اقتراحا أثناء اجللس���ة، وهو ما يؤكد 

نشاطهم خالل اجللسات و115 رغبة.
 كما قدم أعضاء الكتلة استجوابا لرئيس 
الوزراء ووقعوا 9 م���رات على طلبات طرح 
الثقة و96 س���ؤاال، وتكشف اإلحصاءات عن 
أن نواب الكتلة يركزون على وزيرة التربية 
حي���ث وجهوا إليها 18 س���ؤاال مبعدل %18.8 
من إجمالي أسئلتهم، ويعود ذلك الهتمامهم 
بشؤون ومكافأة الطلبة واالبتعاث اخلارجي 
التالي األكثر  الدراس���ية، والوزير  واملناهج 
اس���تهدافا من قبل أعض���اء الكتلة هو وزير 
الصحة د.هالل الس���اير حي���ث وجه إليه 13 
سؤاال بنسبة 13.5% من إجمالي أسئلة الكتلة، 
ثم وزير املواصالت د.محمد البصيري الذي 
تلقى 10 أسئلة تركز أغلبيتها حول التجاوزات 

في مؤسسة املوانئ.

»العمل الشعبي«

 الكتلة تضم )4+1( وهم: أحمد السعدون، 
مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي 
والقريب منهم النائب الصيفي مبارك: ساهم 
أعضاء الكتلة ب� 656 نشاطا مبتوسط 131.2 
لكل عضو وبنسبة 16.4% من إجمالي األنشطة 
البرملانية، حيث ساهم أعضاء الكتلة في 135 
اقتراحا بقانون و250 اقتراحا أثناء اجللسة 
و102 رغبة و3 استجوابات، ووقعوا 11 مرة 
على طلبات طرح الثقة، كما قدموا 155 سؤاال 
منها: 22 لوزير املالية مصطفى الش���مالي 
ومثلها لوزير النفط واإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل، وهو ما يفسر تركيز الكتلة على 
قضايا االس���تثمار والتعيينات في القطاع 
النفطي وتطبيق قانوني املطبوعات واملرئي 
واملسموع، وجاء الوزير الثالث األكثر استهدافا 
بأسئلة »الشعبي« وزير الصحة حيث تلقى 
21 سؤاال وهو ما يترجم اهتمام الكتلة مبلف 
اخلدمات الصحية، السيما موضوع العالج 

في اخلارج وأوضاع املستشفيات.

»العمل الوطني«

هذه الكتلة لم تعلن رس���ميا في مجلس 
األمة احلالي، ولكن اجتماعاتهم غالبا ما تلتئم 
ملناقشة قضايا بعينها وهي تضم 8 نواب هم: 
عبداهلل الرومي، علي الراشد، عادل الصرعاوي، 
س���لوى اجلسار، مرزوق الغامن، صالح املال، 
أسيل العوضي، عبدالرحمن العنجري: ساهم 
أعضاء الكتلة في 512 عمال برملانيا مبتوسط 
64 عم���ال لكل عضو، وهو نصف مس���اهمة 

الثاني في حق 19 نائبا، حيث وافق املجلس 
على 26 طلبا برفع احلصانة ورفض 11 ولم 
يبت في 9 طلبات ألسباب مختلفة، وقدمت 
6 طلبات برفع احلصانة عن النائبني مسلم 
البراك ومحمد هايف، ووافق املجلس على رفع 
احلصانة 4 مرات على كل منهما، فيما قدمت 
5 طلبات ضد كل من النواب خالد السلطان 
ابورمية،  الطاحوس ود.ضيف اهلل  وخالد 
ووافق املجلس على رفع احلصانة 3 مرات 
عن الطاحوس والسلطان، ومرة واحدة عن 
بورمية، وقدم����ت 4 طلبات بحق النائب د. 
فيصل املسلم ورفعت عنه 3 مرات، كما قدمت 
3 طلبات بحق النائب مرزوق الغامن، ووافق 
املجلس على رفعها مرة واحدة، ورفض أخرى 

ولم يبت في الطلب الثالث.
وتبدو طلبات رفع احلصانة من الظواهر 
السلبية في ضوء مقارنة عدد الطلبات في 
الفصل احلالي، حيث وصلت إلى 55 طلبا، 
بينما خالل ال� 12 فصال تشريعيا منذ تأسيس 
مجل����س األمة بلغت 96 طلب����ا فقط، وعزا 

املراقبون هذا األمر إلى سببني:
 األول: تطبيق حكوم���ات احملمد لقانون 
الفرعيات للمرة األولى منذ صدور القانون في 
1996 ما أدى الى زيادة طلبات رفع احلصانة 
في قضايا االنتخابات الفرعية، وهي تشكل 
13.2% م���ن إجمالي الطلبات في دور االنعقاد 

الثاني.
الثاني: ارتفاع س���قف احلريات اإلعالمية 
وزيادة عدد الصح���ف والفضائيات بصورة 

غير مسبوقة. 

اداء الكتل

خامسا: مسـاهمات النواب والكتل في األعمال البرملانية 
خـالل دور االنعقاد الثاني: يالحظ أن النائب د.محمد 
احلويلة جاء في صدارة النواب الذين قدموا 
أعم���اال برملانية، حيث بل���غ إجمالي األعمال 

3- تخل���ص احلكوم���ة م���ن رهب���ة 
االستجوابات. 

4- تنس���يق احلكومة مع أغلبية نيابية 
مكنها من حتقيق اجنازات تشريعية مهمة 
كان���ت مجمدة ف���ي أدراج مجلس األمة منذ 

سنوات طويلة بأريحية تامة.
5- عقد 21 جلسة خاصة خالل دور االنعقاد 
وهو رقم غير مسبوق ويعكس عالقة التجاوب 

بني السلطتني في بعض القضايا املهمة. 
6- رغم اإلجنازات التشريعية النوعية 
إال أن السلطتني لم تلتزما بجدول األولويات 
املتفق عليه في جلسة 3 نوفمبر 2009 حيث 
تضمن 73 أولوية حددت لها 23 جلسة، غير 

أن السلطتني لم تنجزا سوى 21 أولوية.

الظواهر السلبية

رابعـا: من الظواهر الس����لبية التي تشكل 
عثرات للعمل البرملاني برمته ما يلي:

1- انفالت اخلطاب السياس����ي وهبوط 
مفرداته حتت قبة عبداهلل السالم. 

2- تضم����ني مداخ����الت بع����ض النواب 
بكلمات متس اس����تقالل السلطة القضائية: 
ما يع����د انتهاكا صريحا ملب����دأ الفصل بني 
الس����لطات، فضال عن استمرار مخالفة هذا 
املبدأ فيما يخص عالقة السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، وكانت املداخلة األكثر وضوحا 
في هذا السياق للنائب د. وليد الطبطبائي 
في ختام دور االنعقاد أثناء مناقشة امليزانية 
من خالل اتهامه لرئيس الوزراء بالهيمنة على 

سلطات الدولة وشؤون القضاء.
3- ظاهرة طلبات رفع احلصانة تستحق 
املراجعة والتأمل حيث بلغ عدد طلبات رفع 
احلصانة خالل الفصل التش����ريعي احلالي 
الذي لم ميض على انطالقه سوى عام واحد، 
55 طلب����ا في حق 24 نائبا وهو نصف عدد 
أعضاء املجلس، منها 46 طلبا في دور االنعقاد 

أوال: افتتـاح دور االنعقـاد الثاني: اس���تهل بالنطق 
السامي لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حفظه اهلل ورعاه متضمنا توجيهاته 
السامية، فحقق مجلس األمة بعضها وأخفق في 
البعض اآلخر، فقد تعثر املجلس في التعبير 
عن صيانة الوحدة الوطنية، ولم تخل جلساته 
من سجاالت مذهبية، كما أخفق املجلس في 
حتقيق التوجه األميري باحلوار املوضوعي 
الهادئ، حيث حقق دور االنعقاد رقما قياسيا 
في املش���احنات وتبادل االتهامات باستخدام 

ألفاظ لم تشهدها احلياة النيابية من قبل.
وبش���أن التوجه الس���امي نحو التعاون 
اإليجابي بني الس���لطتني وحتقيق ش���راكة 
مثمرة، فقد حقق املجل���س اجلزء األول من 
النطق السامي وأثمر هذا التعاون عن إجنازات 
عريضة في املجال التش���ريعي ليس رقميا 
فحس���ب وإمنا تشريعات نوعية منها: هيئة 
س���وق املال، اخلصخصة، اخلطة اإلمنائية، 
اخلطة الس���نوية، العمل في القطاع األهلي، 
»املعاقني«، غير أن املجلس تعثر في حتقيق 
الشراكة بني السلطتني، إذ التزال هوة اخلالفات 

واسعة بني الطرفني.
وفيما يتعلق بالتوجه الس���امي لتكريس 
دولة القانون واملؤسسات، مازال بعض النواب 
يتهمون احلكومة بعدم تطبيق قوانني الرياضة 
الصادرة في عام 2007 واستجوب نواب آخرون 
وزير اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل ألنه لم 
يطبق قانوني املرئي واملس���موع ولم يعني 
مدققي حسابات، إضافة لوجود خالف نيابي 
حول دور جلنة إزال���ة التعديات على أمالك 
الدولة، حيث يرى بعض النواب أنها متارس 
أعمالها بانتقائية ما أدى إلى موافقة املجلس 
في نهاية دور االنعقاد على توصية بإيقاف 

فوري إلزالة مداخل وساللم املنازل.

توجيهات الخطاب األميري

ثانيا: عل���ى صعيد التوجيهات الواردة في 
اخلطاب األميري كان اإلخفاق واضحا في ملفات 
صيانة الوحدة الوطنية ومعاجلة االختالل في 
التركيبة السكانية، وأيضا اخلطاب السياسي 
لم تخل مفرداته من الهبوط والتدني داخل 
قاعة عبداهلل الس���الم، كما أن االلتزام مببدأ 
الفصل بني السلطات كان جزئيا، حيث شهد 
املجل���س للمرة األولى مداخالت قد تش���كل 
تدخال في شؤون السلطة القضائية وهجوما 
متكررا على السلطة الرابعة »اإلعالم« إضافة 
الى التداخل كثيرا بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية بحجة غياب املبادرة احلكومية، 
في املقابل حالف احلكومة النجاح في تنفيذ 
ما جاء باخلطاب األميري فيما يخص تقدمي 
برنامج العمل واخلطة الس���نوية واخلطة 
اإلمنائية للدولة وحتقيق خطوات خجولة على 
صعيد التحضير لتنفيذ املشاريع احليوية 
بتوقيع العق���ود إضافة إلى حتقيق تعاون 
نوعي مع مجلس األم���ة في إقرار مجموعة 

من التشريعات املهمة.

ظواهر دور االنعقاد

ثالثا: هناك العديد من الظواهر الالفتة في 
دور االنعقاد الثاني تشكل منعطفا في تاريخ 

احلياة النيابية وهي:
1- مواجهة احلكومة االستجوابات حيث 
واجهت 6 استجوابات منها 4 في جلسة واحدة 
استغرقت 20 ساعة متصلة وهو رقم قياسي 

منذ بدء احلياة البرملانية.
2- صعود س���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد املنصة للمرة األولى في تاريخ 

البقية ص 11الكويت.
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نواب »العمل الوطني« ساهموا بـ 12.5% من إجمالي األنشطة البرلمانية 

ولم يقدموا أي استجواب واستهدفوا وزراء التربية واإلعالم والداخلية

الحويلـة تصـدر النـواب بــ 209 أعمـال برلمانيـة.. والدقباسـي حـّل ثانيـًا بــ 207 والطبطبائـي ثالثًا 

نواب »التنمية واإلصالح« ساهموا في 537 عماًل برلمانيًا واستهدفوا في أسئلتهم وزراء التربية والصحة والمواصالت

 عقـد 59 جلسـة منهـا 19 اعتياديـة و13 تكميليـة و21 خاصـة.. ونجـح فـي إنجـاز تشـريعات نوعيـة
واستغرقت هذه االجتماعات 843 ساعة أجنزت 
خاللها 1161 موضوعا، وتبقى على جدول أعمالها 

1365 موضوعا.
فقد عقدت اللج���ان الدائمة 244 اجتماعا 
استغرقت 806 س���اعات و35 دقيقة أجنزت 
خالله���ا 992 موضوع���ا، وتبقى على جدول 

أعمالها 1242 موضوعا.
وعقدت اللجان املؤقتة 131 اجتماعا استغرقت 
262 ساعة أجنزت خاللها 129 موضوعا وتبقى 
على جدول أعمالها 123 موضوعا. فيما عقدت 
اللجان املش���تركة 8 اجتماعات استغرقت 19 

ساعة لم تنجز خاللها أي مواضيع.

ثامنا: إحصاءات وأرقام:

من أب���رز أرقام دور االنعق���اد الثاني: 
إجمالي عدد اجللسات: 59 جلسة منها 19 
اعتيادية و13 تكميلية و21 خاصة، أغلبها 
العامة للدولة، ومنها  امليزانيات  ملناقشة 
ملناقش���ة اخلطة اإلمنائي���ة وللتصويت 
على طرح الثقة، ومناقش���ة قانون ذوي 
االحتياجات اخلاصة ومناقشة كتاب عدم 
التعاون مع سمو رئيس الوزراء ومناقشة 
القوانني الرياضية والبدون والتخصيص 
و4 جلسات سرية ملناقشة احلالة املالية 
للدولة واستجواب رئيس الوزراء وجلسة 

افتتاحية ومثلها ختامية.
أجنز املجل���س 53 قانونا وأحالها الى 
احلكومة، منها: 37 اتفاقية جتنب االزدواج 
الضريبي، تشجيع االستثمارات بني الدول 
املختلفة والكويت و16 قانونا في الشؤون 
االقتصادي���ة واالجتماعية والسياس���ية، 
ومنه���ا اخلطة اإلمنائية، »العمل األهلي«، 
»اخلصخصة«، اخلطة السنوية، صندوق 
املعسرين، محاكمة الوزراء، إجراءات ودعاوى 
النسب وتصحيح األسماء، إنشاء وتأسيس 
شركات مساهمة عامة لبناء مدن إسكانية 

وعمالية، ومحطات توليد الطاقة.
وأقر املجلس خالل دور االنعقاد الثاني 
280 قرارا ما بني التصديق على الرسائل 
واملوافقة على اإلحاالت والرسائل الواردة 
وطلبات رفع احلصانة وتوصيات بشأن 
مواضيع معينة وتخصيص س���اعات من 
جلسات ملناقشة مواضيع معينة ومجموعة 

من االتفاقات والقوانني املهمة.
73 أولوية مت االتفاق عليها بني املجلس 
واحلكومة بعد أن أعدها فريق األولويات 
املكلف من قبل مجلس األمة برئاسة نائب 
الرئيس عبداهلل الرومي، ولكن مت اجناز 
21 أولوية منها، وتبقى 52 أولوية رحلت 

بطبيعة احلال الى الدور املقبل.
ومن األولويات التي أجنزت: اخلطاب 
األميري، اخلطة اإلمنائية، العمل في القطاع 
األهلي، قروض املواطنني، ثم رفضها إنشاء 
هيئة سوق املال، محاكمة الوزراء، تنظيم 
إجراءات دعاوى النسب وتصحيح األسماء، 
قانون املعاقني، األوسمة، األنواط العسكرية، 
التخصيص، قوانني حماية البيئة، إنشاء 
مدن عمالية وإس���كانية، محطات لتوليد 

الطاقة وبعض قوانني املرأة االجتماعية
ومن األولويات التي تبقت على اجلدول: 
القضاء  قانون اجل���زاء، قانون تنظي���م 
والتحكي���م القضائي، الكش���ف عن الذمة 
املالية، تضارب املصالح، قوانني مكافحة 
الفس���اد، املس���اعدات العام���ة، احلضانة 
اخلاصة، احلضانة العائلية، قانون إقامة 
األجانب، تنظيم اخلبرة مداولة أولى، قوانني 
التعليم اإللزامي، التعليم اخلاص واألحوال 

الشخصية وغيرها.

أسئلة نواب الش���يعة وزير النفط ووزير 
اإلع���الم حيث تلقى 14 س���ؤاال، ثم وزيري 

الشؤون والصحة ب� 13 سؤاال لكل منهما.

المستقلون األكثر انتقادا للحكومة

ميثلون )5 نواب( وهم: ضيف اهلل بورمية 
ومبارك الوعالن ومحمد هايف وحسني مزيد 
وخالد العدوة: وقد ساهم هؤالء النواب ب� 
428 نشاطا برملانيا مبتوسط 85.6 عمال لكل 
نائب وبنسبة 10.7% من إجمالي األنشطة 

البرملانية.
وساهم هؤالء النواب )بورمية وهايف 
والوع����الن والعدوة ومزيد( ب� 46 اقتراحا 
بقانون و255 اقتراحا أثناء اجللس����ة و45 
رغبة، كما شاركوا في استجوابني قدمهما 
د. بورمي����ة لوزير الدفاع والوعالن لوزير 
األش����غال، كما وقعوا 5 مرات على طلبات 
طرح الثق����ة، وقدموا 75 س����ؤاال، منها 13 
لوزيرة التربية د.موضي احلمود بنس����بة 
17.3% م����ن إجمالي أس����ئلة هؤالء النواب، 
و12 س����ؤاال لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد بنس����بة 16% من إجمالي أسئلتهم، 
ثم وزير األشغال والبلدية د.فاضل صفر 
حيث تلقى 10 أسئلة غالبيتها من النائبني 
العدوة والوعالن تتعلق بتجاوزات إدارية 

في البلدية واألشغال. 

المستقلون
وتضم ه���ذه الكتلة )14+1( وهم: ناجي 
العبدالهادي، حسني احلريتي، مخلد العازمي، 
خلف دميثير، سعد اخلنفور، عسكر العنزي، 
مبارك اخلرينج، ش���عيب املويزري، سعد 
زنيفر، سالم النمالن، محمد احلويلة، غامن 
امليع، دليه���ي الهاجري، إضافة إلى رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي: ساهم هؤالء 
النواب ب� 981 عمال برملانيا مبتوسط 70.1 
عمال لكل نائ���ب، ألن رئيس مجلس األمة 
ال يش���ارك في تقدمي األنش���طة البرملانية، 
ومساهمات النواب ال� 14 تشكل 24.6% من 
إجمالي األنشطة البرملانية في دور االنعقاد 

الثاني.
وس���اهم هؤالء النواب ف���ي 84 اقتراحا 
بقانون و432 اقتراحا أثناء اجللس���ة و161 
رغبة، وه���و أكبر عدد م���ن الرغبات على 
صعيد الكتل والتي���ارات النيابية، وهو ما 
يفسر اهتمام هؤالء النواب بخدمات املناطق 

االنتخابية التي ينتمون إليها.
ولم يساهم هؤالء النواب في أي استجواب، 
لكن خمسة منهم وقعوا على طلب طرح الثقة 
وهم: احلويلة والنمالن وحماد واملويزري 
واخلرينج، وقدم النواب املس���تقلون 299 
سؤاال، منها 92 لوزير الصحة بنسبة %30.8 
من إجمالي أسئلتهم، وهو ما يؤكد أن ملف 
اخلدمات الصحية يأتي كأهم قضية لهؤالء 

النواب.
واملفارقة أن احلويلة مبفرده وجه 64 سؤاال 
لوزير الصحة كما يس���تهدف هؤالء النواب 
بأسئلتهم وزير التجارة احمد الهارون الذي تلقى 
35 سؤاال بنسبة 11.7% من إجمالي أسئلتهم، 
تليه وزيرة التربية التي تلقت 33 سؤاال بنسبة 

11% من أسئلة النواب املستقلني.

دور اللجان

سادسا: أعمال اللجان البرملانية: 383 اجتماعا عقدتها 
25 جلنة دائمة ومؤقتة ومشتركة خالل 248 
يوما، هي عمر دور االنعقاد الثاني، منها 244 
اجتماعا ل� 10 جلان دائمة و133 اجتماعا ل� 11 
جلنة مؤقتة و8 اجتماعات ل� 4 جلان مشتركة 

العضو ف���ي »التنمية واإلصالح« أو »العمل 
الش���عبي« تقريبا، وتشكل مساهمة »العمل 
الوطني« نحو 12.5% من إجمالي األنش���طة 
البرملانية خالل دور االنعقاد الثاني وعددها 

3993 مساهمة.
 وساهم أعضاء »الوطني« في 82 اقتراحا 
بقانون و241 اقتراحا أثناء اجللسة و64 رغبة، 
ولم يقدموا أي استجواب من االستجوابات 
الستة أو يوقعوا على أي طلب بطرح الثقة 
وقدموا 125 سؤاال منها 19 لوزيرة التربية، 
حيث تعد هذه احلقيبة مصدر االهتمام األول 
ألعضاء الكتلة، النائبة د.س���لوى اجلسار 
وجهت مبفردها 8 أس���ئلة )نصف اس���ئلة 
الكتلة( للوزيرة د.موضي احلمود بسبب 
اهتمامها البالغ مبلف التعليم، وجاء الوزير 
الثاني املستهدف من اسئلة »الوطني« وزير 
النفط واإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل حيث 
تلقى 18 سؤاال بنس���بة 14.4% من إجمالي 
أسئلة الكتلة، وثلث هذه األسئلة من النائب 
صالح املال، والوزير الثالث هو وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد إذ تلقى 17 سؤاال بنسبة 

13.6% من إجمالي أسئلة الكتلة.

»التجمع السلفي«

وتضم الكتلة )2+1( خالد السلطان، علي 
العمير، والنائب القريب منهما محمد املطير: 
وساهم أعضاء التجمع في 253 نشاطا برملانيا 
مبتوسط 84 عمال لكل عضو وبنسبة 6.3% من 
إجمالي األنشطة البرملانية في دور االنعقاد 
الثاني، كما س���اهموا في 30 اقتراحا بقانون 

و111 اقتراحا أثناء اجللسة و55 رغبة.
 ولم يساهم أعضاء التجمع في أي استجواب، 
ولم يوقعوا على أي طلب طرح الثقة، وقدموا 
57 سؤاال، منها 26 لوزير النفط الشيخ أحمد 
العبداهلل بنس���بة 45.6% من إجمالي أسئلة 
التجمع، واملفارقة أن النائب د.علي العمير هو 
الذي وجه جميع األسئلة لوزير النفط، وتعلقت 

بقضايا متعددة في القطاع النفطي.
كما استهدف التجمع وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي ب� 6 أسئلة، ثم وزير الكهرباء واملاء 
ب� 5 أس���ئلة تتعلق بالتجاوزات في الوزارة 
وعدم محاسبة املسؤولني عن عقود طوارئ 

.2008/2007

تجمع الشيعة

يضم التجمع 9 أعضاء وهم: عدنان عبد 
الصمد، حسن جوهر، صالح عاشور، يوسف 
الزلزلة، فيصل الدويسان، معصومة املبارك، 
حسني القالف، روال دشتي، عدنان املطوع: 
ساهم نواب الش���يعة ب� 626 عمال برملانيا 
مبتوس���ط 96.6 عمال لكل نائب وبنس���بة 
15.7% من إجمالي األنش���طة البرملانية في 

دور االنعقاد الثاني.
وشارك نواب الش���يعة في 129 اقتراحا 
بقانون و279 اقتراحا أثناء اجللس���ة و64 
رغبة، ولم يس���اهموا في أي استجواب أو 
يوقعوا على أي طلب طرح الثقة شأنهم في 
ذلك شأن كتلتي »التجمع السلفي« و»العمل 

الوطني«.
وقدم نواب الشيعة 154 سؤاال، منها 28 
لوزي���رة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بنسبة 18.2% من إجمالي 
أسئلتهم، ويعود ذلك الهتمام النواب املبارك 
والزلزلة واملطوع وجوهر وعاشور بقضايا 
التعليم العالي، السيما الترقيات والتعيينات 
في املناصب القيادية واإلشرافية كما استهدفت 
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إجمالي األنشطة البرلمانية للكتل

االقتراحات أثناء اقتراحات بقوانينالرغباتاجمالي األسئلةالكتلة
االجماليطلب طرح الثقةاالستجواباتالجلسة

961158722919537التنمية واالصالح )4(
155102135250311656العمل الشعبي )4 + 1(

512--1256482241العمل الوطني )8(
253--575530111التجمع السلفي )2 + 1(

626--15464129279الشيعة )9(

أهم األولويات التي رحلت
 إلى الدور المقبل

أهم األولويات الـ 12 التي أنجزت

قانون اجلزاء � قانون تنظيم القضاء والتحكيم 
القضائي � الكش��ف عن الذمة املالية � تضارب 
املصالح - قوانني مكافحة الفساد � املساعدات 
العام��ة � احلضانة اخلاصة � احلضانة العائلية 
� قانون إقامة االجانب � تنظيم اخلبرة مداولة 
اولى � وقوانني التعليم االلزامي والتعليم اخلاص 

� واالحوال الشخصية.

اخلط��ة االمنائية � العمل في القطاع االهلي 
� هيئة س��وق املال � محاكمة الوزراء � تنظيم 
اجراءات دعاوى النس��ب وتصحيح االسماء � 
قانون املعاقني � االوسمة واألنواط العسكرية � 
اخلصخصة � قوانني حماية البيئة � إنشاء مدن 

عمالية واسكانية � محطات لتوليد الطاقة.
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طلبات رفع الحصانة عن كل نائب بدور االنعقاد الثاني
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قضايا رفع الحصانة

جنح صحافة
 وإعالم %65.7

فرعيات 
%13.2

أمن الدولة 
%13.2

أخرى %13.2


